
CHATKA PUCHATKA
RODZINNY DOM PIÊTROWY
Ma³y, zgrabny dom parterowy z u¿ytkowym poddaszem, 
przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny.  
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Ma³y, zgrabny budynek o 
urozmaiconej formie, wspaniale 
wpisuj¹cy siê w ka¿de 
otoczenie.

Dodatkowo gara¿ w bryle 
budynku z adaptowanym na 
cele gospodarcze stryszkiem- 
dostêpnym poddaszem.

Na parterze kuchnia, jadalnia 
umiejscowiona w wykuszu oraz 
pokój dzienny z kominkiem.  
Dodatkowo znajduje siê pokój, 
mog¹cy pe³niæ funkcjê pokoju 
goœcinnego lub sypialni 
rodziców.

Na poddaszu dwie sypialnie i 
³azienka oraz stryszek. 

Bry³a budynku zosta³a przykryta 
prostym dwu-spadowym 
dachem z naczó³kami, klatka 
schodowa w wykuszu oraz 
wykusz w czêœci dziennej 
parteru. 

Te elementy sprawiaj¹, ¿e ten 
niedu¿y i tani w budowie dom 
nabiera cech oryginalnoœci. 

Przekrój



Autor projektu:
arch. Piotr Godlewski, arch. Krzysztof Lelek.

powierzchnia u¿ytkowa
powierzchnia netto (pod³óg)
d³ugoœæ i szerokoœæ domu
powierzchnia zabudowy
kubatura
wysokoœæ domu
k¹t nachylenia dachu
minimalne wymiary dzia³ki
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WYKAZ POMIESZCZEÑ PARTER

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

1. przedsionek
2. holl z schodami
3. pokój dzienny z jadalni¹ 
4. kuchnia 
5. pokój
6. w.c. 
7. kot³ownia 

 
8. gara¿ 
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Dodatkowe informacje

Dom wyposa¿ony jest w podstawowe media (pr¹d, woda), przystosowany do ogrzewania na paliwo 
sta³e. Przewidziano monta¿ zautomatyzowanego kot³a na ekogroszek, mia³ lub np. pellet - wg 
preferencji klienta. 
Instalacja c.o. pozwala na dodatkowy, tani  monta¿ kolektorów s³onecznych.
Do odbioru œcieków komunalnych przewidziano monta¿ zbiornika bezodp³ywowego, która stanowi 
najtañsze  rozwi¹zanie w  eksploatacji.

Minimalna wielkoœæ dzia³ki

Elewacja boczna

Elewacja boczna

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa
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WYKAZ POMIESZCZEÑ PODDASZE

1. holl
2. pokój
3. pokój
4. ³azienka

5. schowek 
RAZEM
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